
  
                           

Queridos alunos, 

Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente 

acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser 

humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade. 
Albert Einstein 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 15 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Camila, Ríviam, Natália. 

9h20 às 9h30 – Intervalo. 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina. 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Camila, Lorena, Ananda. 

15h20 às 15h30 – Intervalo. 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade 

OBJETIVOS: Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar 

as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

 Mostre documentos de identidade (RG), cópia da certidão de nascimento, CPF, 

carteira de habilitação (CNH), entre outros, para a criança observar. Observem 

juntos as informações contidas nos documentos disponíveis e conversem a respeito 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


delas. Comente o fato de que esses documentos demonstram que cada pessoa é única, 

ela tem um número de registro, tem as impressões digitais únicas e, para quem já é 

alfabetizado, assina o nome de um jeito próprio. Cada ser humano tem sua maneira de 

ser. 

 Converse também sobre as diferenças de preferências, ideias e costumes. 

 Vamos ouvir a música dos dedinhos 

https://www.youtube.com/watch?v=oQL8GhpKTVE 

 Agora, vamos ouvir uma história que também fala dos dedinhos? Meus porquinhos, ela 

foi escrita por Audrey Wood (Ática, 1999) 

https://www.youtube.com/watch?v=MDa0UncOlJE 

 Agora, abra o livro na ficha 6 e oriente a criança a carimbar a mão e a digital de um 

de seus polegares na ficha de atividade. Depois, proponha que criem personagens 

desenhando sobre as marcas dos dedos da mão. 

 

Área do Conhecimento: Artes/Linguagem 

 

ATIVIDADE: Poesia 

 

OBJETIVO: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

 

 Você sabia que no dia 21/03 é comemorado o dia da poesia? A poesia é o texto 

escrito ou falado, que apresenta ritmos e rimas. 

 Vamos ler uma poesia? 

 

TEM MINDINHO E SEU VIZINHO, 

PAI DE TODOS É O GRANDALHÃO, 

FURA BOLO, MATA PIOLHO, 

OS DEDOS DA SUA MÃO. 

 

CINCO DEDINHOS SOMENTE, 

PARA FAZER A CONTINHA: 

SOMAR OS CINCO CABELOS, 

DO AMIGO CEBOLINHA. 

Maurício de Souza 

 

 Agora, vamos fazer uma arte bem legal usando as mãos? 

 Assista o vídeo de pró Ríviam e vamos lá! Capriche! 

 Depois, tira uma foto e publica lá no classroom para sua pró ver. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQL8GhpKTVE
https://www.youtube.com/watch?v=MDa0UncOlJE


OBS: PESQUISE COM SEUS FAMILIARES UMA POESIA QUE VOCÊ ACHA LEGAL E 

FAÇA UMA FILMAGEM RECITANDO OU DANÇANDO ELA. MANDE PARA A PRÓ. 

ELA VAI MOSTRAR DURANTE AS AULAS. JÁ ESTAMOS ANSIOSAS PARA 

ASSISTIR. 

 

Teatro: 8h40 às 9h – 14h40 às 15h  

 
Estátua Divertida – Palhaçariar 

 

Olá meus palhacinhos e palhacinhas! 

Hoje no nosso encontrinho teatral, seguiremos com as nossas inspirações circenses e 

vamos experimentar nos movimentar de forma palhaçal hhahaha OBA!!  Ah! Vocês já 

escolheram o nome do seu palhacinho, da sua palhacinha? Hoje vamos querer saber!  

 

Quem tiver nariz de palhaço de plástico, já deixa separadinho ai do lado. Quem não 

tiver, que tal pedir para um adulto um batom vermelho ou uma tinta própria para pintar 

rosto? 

 

Hoje faremos uma brincadeira chamada Estátua Divertida! Vamos PALHAÇARIAR! 

 

“Vira, Vira, Vira 

Vira, Vira, Vira 

Palhaçaria 

Virou”! 

 

Um beijo nos seus narizes de palhaço! Para quem quiser continuar nesta energia 

palhaçal após a aula, coloca ou pinta o nariz de palhaço e movimenta o corpo mais um 

pouquinho ao som do Mundo Bita! (ver vídeo) 

 

“Espalhaça” para todo mundo que os nossos palhaços e as nossas palhaças estão 

“nascendo”, estão chegando! 

 

Mundo Bita  

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8 

 

English time: 9h às 9h20 - 15h às 15h20   

English time:  

Ver a sala do classroom. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8


 

 

OFICINA: Carimbando 

Você vai precisar de tinta, um prato, um cotonete e um papel ofício. Agora, fique atenta 

a letra ou número que a sua pró vai pedir para você fazer.  

https://www.youtube.com/watch?v=0IaZqmx9YWY 

 

AMANHÃ, PRECISAREMOS DE ALGUNS MATERIAIS PARA A AULA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA COM O PROFESSOR DANIEL. DEIXE SEPARADINHO PARA QUE A GENTE 

POSSA SE DIVERTIR BASTANTE MEXENDO O ESQUELETO. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- balde; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

- folhas de papel (ofício, caderno ou jornal); 

- hidrocor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0IaZqmx9YWY

